
Kuchyně
Recepty, které budou 

vaše děti bavit

#milujusvujdomov



www.delimano.cz

Děti mohou být v kuchyni šikovnými 
pomocníky.

Vaření je navíc skvělá dovednost, 
která je také naučí samostatnosti.

Období  #zustavamdoma je ideální 
ke trávení kvalitního společného 
času, naučení se něčeho nového 
a samozřejmě k přípravě lahodných 

pokrmů.

Všechny níže uvedené recepty mohou 
připravovat děti samy nebo s drobnou 

pomocí od dospělé osoby.

Jste připravené, děti?
Jdeme vařit!

Pomoc a dohled dospělé osoby je však nezbytný, zejména když je v receptu 
sekání, pečení nebo používání sporáku či trouby.
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Rybí prsty
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Kuchyně

Suroviny
•	   400 g rybích filet
•	   750 ml oleje
•	   4 lžíce mouky
•	   2 lžičky soli
•	   2 lžičky černého pepře
•	   2 rozšlehaná vajíčka
•	   150 g strouhanky

Příprava
Dospělý pomocník ti pomůže nakrájet rybu na přibližně 2 cm 
široké proužky.
Teď jsi na řadě ty. Dej tyto ingredience do 3 různých talířů: 
mouku, vajíčka a strouhanku.
Smíchej mouku se solí a pepřem.
Obal proužek ryby v mouce, poté ho namoč do vajíčka 
a nakonec ho obal ve strouhance.
Rozehřej na pánvi olej.
Smaž rybí prsty s pomocí dospělého 3-4 minuty dozlatova.
 

  TIP: Ryba je velmi zdravá, takže 
bychom ji měli jíst nejméně jednou          
týdně.

Tento recept můžete připravit bez pánve, oleje 
i trouby – pouze s horkovzdušnou fritézou 

Delimano!

Více informací na www.delimano.cz 
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Špenátové muffiny se sýrem
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Kuchyně

Suroviny
•	 250 g mouky
•	 1 prášek do pečiva
•	 150 ml mléka
•	 2 vajíčka
•	 150 ml slunečnicového oleje
•	 100 g špenátu
•	 100 g nastrouhaného sýru
•	 sůl

Příprava
Předehřej troubu na 180 °C.
Vylož plech na muffiny košíčky na muffiny.
Omyj a nasekej špenátové listy za pomoci dospělé osoby.
Ohřej mléko na sporáku.
Mezitím si nastrouhej sýr.
Smíchej v míse mouku, prášek do pečiva a sůl.
K suchým ingrediencím přidej vajíčka a teplé mléko.
Nakonec přidej sýr a špenát.
Rozděl směs do košíčků na muffiny a peč v předehřáté troubě 
na 180 °C 25 minut.

TIP: Teď si můžeš dát muffiny k obědu nebo k večeři, nejen 
jako moučník.
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Plněná vajíčka
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Kuchyně

Suroviny
•	 3 vajíčka
•	 1 plátek šunky
•	 2 nakládané okurky
•	 1 lžíce zakysané smetany
•	 sůl

Příprava
Dej vajíčka do hrnce, naplň hrnec vodou a přidej lžíci soli, aby 
šla vajíčka po uvaření snadněji oloupat.
Vař vajíčka ve vařící vodě 7 minut.
Oloupej vychladnutá vajíčka, opláchni je pod studneou vodou 
a opatrně je překroj na polovinu.
Pomocí lžičky z nich vydlabej žloutky, dej je do mixéru, přidej 
šunku, okurky, zakysanou smetanu, 1/2 lžičky soli a rozmixuj.
Přesuň připravenou směs do sáčku. Na jedné straně mu 
odstřihni růžek.
Mačkáním sáčku v horní části z něj bude dole vycházet směs, 
kterou naplň bílky.

TIP: perfektní velikonoční snídaně

Připravte až 7 perfektně uvařených vajíček 
najednou v pouhých 50 ml vody pomocí 

Vařiče na Vajíčka Utile.

Více informací na www.delimano.cz
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Polentová pizza Primavera
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Kuchyně

Suroviny
•	 350 ml vody
•	 100 g instantní polenty
•	 40 g nastrouhaného parmezánu
•	 sůl a pepř dle chuti
•	 4 lžíce rajčatové omáčky
•	 50 g šunky
•	 50 g žampionů
•	 oregano na posypání
•	 olej na pečicí plech

Příprava
Nejdřív uvař polentu podle návodu na obalu.
Po uvaření přidej parmezán, sůl a pepř. Dobře promíchej.
Připrav si plech na pizzu, vylož ho pečicím papírem a trochu 
pokapej olejem.
Přesuň polentu na pečicí plech a roozprostři ji pomocí dřevěné 
stěrky, aby vznikla vrstva silná 1 cm.
Nakrájej šunku a slij vodu ze žampionů.
Polentu potři rajčatovou omáčkou a posypej oreganem.
Přidej šunku a žampiony
Vlož plech do předehřáté trouby na 180 °C na 15 minut.

TIP: Polenta není jen příloha k guláši také je to perfektní 
a zdravá náhrada těsta na pizzu!
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Duhový salát ve sklenici
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Kuchyně

Suroviny: 
•	  200 g quinoy
•	 350 ml vody
•	 150 g listového špenátu
•	 100 g tuňáka
•	 50 g mrkve
•	 50 g kukuřice
•	 3 lžíce majonézy
•	 4 lžíce zakysané smetany
•	 sůl

Příprava
Propláchni quinou pomocí cedníku, pak ji dej do rendlíku, 
zalij vodou a dej vařit. Vař ji 15 minut, dokud se všechna voda 
nevsákne.
Dej ji stranou na 5 minut.
Vezmi si 4 sklenice s víčky.
Opláchni špenát, slij vodu z kukuřice a tuňáka.
Oloupej a nastrouhej mrkev.
Smíchej majonézu, zakysanou smetanu, tuňáka a sůl.
Dej 1 lžci quinoy na dno každé sklenice, pak přidej salátový 
dresink, další vrstva je nastrouhaná mrkev, pak špenát 
a poslední vrstvu tvoří kukuřice s 1 lžící salátového dresinku.
Lehce sklenicí protřepej a jednorožčí salát je připraven!

TIP: Děti bude bavit příprava a také si na tomto salátu 
pochutnají. 
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Kebab s párkem a zeleninou
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Kuchyně
Suroviny 
•	 2 malé cukety
•	 1/2 červené nebo žluté papriky
•	 2 párky
•	 8 cherry rajčátek
•	 2 lžíce olivového oleje

Příprava
Předehřej troubu na 200 °C.
Nakrájej cukety na plátky a papriku na větší kousky.
Nakrájej každý párek na 3 nebo 4 kousky pomocí nůžek.
Napichuj cherry rajčátka, papriku, cuketu a párek 
v libovolném pořadí na špejle nebo jehly na špízy.
Potři špízy olivovým olejem a dej je na plech.
Peč 20 minut.

TIP: Domácí kebab je skvělou 
volbou k večeři.

Krájení na plátky? Strouhání?  
Krájení na nudličky? Kostičky? 

Jakékoli jídlo nakrájíte na perfektní tvary 
pomocí kráječe Delimano Brava Spring –  

s tímto jedinečným kráječem je to až 
dětinsky jednoduché a bezpečné.

Více informací na www.delimano.cz 
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Burrito s kuřecím masem 
a mangem
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Kuchyně
Suroviny
•	 1 filet kuřecích prsou
•	 1 lžíce olivového oleje
•	 1 zralé mango
•	 2 lžíce majonézy
•	 šťáva z 1 citronu
•	 6 pšeničných tortill
•	 2 mladé cibulky (šalotky)
•	 1 malá hrst rokety
•	 sůl
•	 pepř

Příprava
Nakrájej kuřecí maso na kostičky.
V rendlíku rozpal olej a opékej kuřecí kousky asi 15 minut 
dozlatova.
Oloupej mango a cibuli a nakrájej je na kostičky.
Smíchej majonézu s mangem a citronovou šťávou.
Přidej kuřecí maso a 1/2 lžičky soli a pepř.
Rozprostři směs na tortily, posypej cibulí a roketou.
Přelož spodní třetinu tortily a poté tortilu zaroluj.

TIP: Sladko-slaná kombinace, která potěší celou rodinu.
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Párečky v listovém těstě
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Kuchyně
Suroviny 
•	  4 párky
•	  400 g listového těsta
•	  1 rozšlehané vajíčko
•	  kečup na namáčení

Příprava
 Předehřej troubu na 200 °C.
 Nakrájej párky na přibližně 2 cm silná kolečka.
 Rozmíchej vajíčko vidličkou.
 Vyválej listové těsto a nakrájej ho na 2 cm široké a 4 cm 
dlouhé proužky.
 Obaluj párky v těstě a okraje těsta potři vajíčkem.
 Peč 20 minut.
 Podávej s kečupem.

TIP: skvělá volba na svačinu na narozeninové oslavy.

Tento recept perfektně připravíte 
v naší horkovzdušné fritéze 

Delimano!
Není třeba ji předehřívat a bude to 
hotové za pár minut. A maximálně 

křupavé!
Více informací na www.delimano.cz
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Miniburgery
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Kuchyně
Suroviny
•	 6 malých bulek na hamburgery
•	 2 zralá rajčata
•	 450 g libového mletého hovězího
•	 1 vajíčko
•	 2 lžíce slunečnicového oleje
•	 30 g sýru
•	 2 velké listy ledového salátu
•	 1 lžička soli
•	 2 cibule
•	 1/2 lžičky pepře

Příprava
Nakrájej cibule a osmahni je na olivovém oleji dozlatova.
Nakrájej rajčata na tenké plátky.
Dej do mísy libové mleté hovězí, přidej vajíčko, sůl a pepř 
a důkladně promni rukama.
Vytvaruj 6 kuliček a lehce je zplácni.
Opékej maso na oleji 3 minuty z každé strany.
Nakrájej listy salátu na 6 stejně velkých kousků.
Teď je na čase vytvořit burgery: polož list salátu na spodní 
bulku, na něj dej maso, sýr a nakonec rajčata a cibuli.
Pro snadnější konzumaci můžeš propíchnout burgery párátky.

TIP: Už nikdy si nebudeš chtít dát jiný burger.
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Francouzský salát
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Kuchyně
Suroviny
•	 250 g hrášku a kostiček mrkve  

z konzervy
•	 2 brambory
•	 2 vajíčka
•	 3 lžíce majonézy
•	 1 lžička hořčice
•	 1/2 lžičky soli
•	 1/4 lžičky pepře

Příprava
Uvař brambory a vajíčka a oloupej je.
Nakrájej vychlazené brambory a vajíčka na kostičky.
Slij vodu z mrkve a hrášku pomocí cedníku a dej je do mísy.
Přidej brambory, vajíčka, sůl, pepř, majonézu, hořčici a dobře 
promíchej.
Uchovávej salát v lednici.

TIP: Francouzský salát už nemusí být jen svátečním 
pokrmem.
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Kakaovo-kokosové kuličky
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Kuchyně

Suroviny
•	 400 g namletých sušenek
•	 150 g másla
•	 80 g cukru
•	 100 g kakaového prášku
•	 3 lžíce pomerančové šťávy
•	 kokosová mouka na posypání

Příprava
Nech máslo při pokojové teplotě alespoň 2 hodiny.
Rozmixuj sušenky pomocí mixéru.
Nakrájej máslo na plátky a přidej ho k sušenkám.
Přidej cukr, kakaový prášek a pomerančový džus.
Dobře promíchej dřevěnou lžící a poté vytvaruj rukama pevný 
bochánek.
Tvaruj z něj kuličky, obal je v kokosové mouce a pokládej  
je na tác.
Uchovávej je v lednici.

TIP: Pracuj s těstem jako s plastelínou.

Není jen na mletí, ale i na hnětení, 
mixování, krájení na plátky, strouhání, 
emulgování a mnoho dalšího.
Pouze s Delimano Multipractic 7v1.

Více informací na www.delimano.cz
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Ovocný salát
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Kuchyně
Suroviny 
•	 různé ovoce jako banány, borůvky,  

jahody, pomeranče atd.
•	 šťáva z 1 citronu
•	 smetana na šlehání
•	 čokoládová posypka

Příprava
Omyj ovoce, nakrájej velké ovoce na kousky a pokapej 
citronovou šťávou.
Dobře zamíchej.
Připrav šlehačku a ozdob jí ovocný salát.
Ozdob ho čokoládovou posypkou.

TIP: Perfektní dobrota pro děti, které moc nemusí ovoce. 

Krájení na kostičky nikdy nebylo tak snadné a kostičky padají rovnou 
do misky. Než stihnete říct 1,2,3 ... 

pouze s kráječem  
Delimano Brava Nicer Dicer.

Více informací na  
www.delimano.cz
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Plněná pečená jablíčka
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KuchyněSuroviny
•	 5 jablek
•	 2 lžíce rozinek
•	 4 lžíce cukru
•	 1 lžička skořice
•	 3 lžíce másla

Příprava
Opatrně odstraň z jablek jádřince pomocí nože.
Předehřej troubu na 200 °C.
Smíchej rozinky, cukr, skořici a 2 lžíce rozpuštěného 
másla v míse.
Vymazej pečicí plech 1 lžicí rozpuštěného másla.
Polož jablka na pečicí plech a naplň je směsí.
Peč 20 minut.

TIP: Vynikající, zdravý a také pěkný dezert.
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Horká čokoláda 
s marshmallow
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Kuchyně
Suroviny
•	  500 ml mléka
•	  100 g čokolády (kousky)
•	  2 lžíce kukuřičného škrobu
•	  marshmallow

Příprava
 Nalij mléko do malého hrnce a za občasného míchání 
přiveď k varu.
 Mezitím si připrav ostatní ingredience.
 Smíchej kukuřičný škrob, cukr a 2 lžíce mléka v hrnečku 
a nalij směs do horkého mléka.
 Vař na středním plameni 1 minutu za stálého míchání.
 Přidej kousky čokolády a míchej, dokud se úplně 
nerozpustí.
 Podávej v hrnečku, přidej marshamallow, pusť si oblíbený 
animovaný film a vychutnej si tu nejlepší horkou čokoládu 
na světě!.

TIP: Perfektní dezert na speciální večery.



www.delimano.cz

Banánovo-skořicové 
smoothie
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KuchyněSuroviny 
•	  2 banány
•	  500 ml mléka
•	  2 lžíce medu 
•	  1 lžíce mleté skořice

Příprava
 Dej banány, mléko a med do mixéru a dobře rozmixuj.
 Nalij do sklenice a posyp skořicí.

TIP: Jde o zdravý nápoj k snídani  
nebo večeři.

Vyzkoušejte tento a další recepty s mixováním 
s tímto  revolučním spotřebičem 5v1 –  

Delimano MultiFreshTM, který zvládne vakuové 
mixování, mixování, vaření, vakuování i mletí!

Více informací o výrobku najdete na 

www.delimano.cz
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Tiramisu ve sklenici
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Kuchyně

Suroviny 
•	  200 g sušenek na tiramisu
•	  225 g mascarpone
•	  250 ml smetany na šlehání
•	  250 ml mléka
•	  50 g cukru
•	  1/2 šálku teplého kakaa
•	  1 lžíce kakaa na nápoj a kakao na posypání

Příprava
 Smíchej mascarpone, sladkou smetanu a cukr v mixéru.
 Připrav si teplé kakao.
 Rozlámej sušenky na čtvrtky, lehce je namoč do kakaa a dej je 
do sklenice.
 Pomocí lžíce rozprostři mascarpone na sušenky.
 Vytvoř další vrstvu z namočených sušenek.
 Pak vrstvu mascarpone a posypej kakaem.
 Ulož do lednice na alespoň 2 hodiny.

TIP: Ačkoli neobsahuje kávu, dospělí si na něm určitě také 
pochutnají.

Míchejte, šlehejte a hněťte jako 
profesionál!

Pouze s kuchyňským robotem 
Delimano PRO, vaším nejlepším 

pomocníkem na dezerty.

Více informací na www.delimano.cz 
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Čokoládové fondue s ovocem
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Kuchyně
Suroviny 
•	  350 ml čokolády
•	  150 ml smetany na šlehání
•	  50 g cukru
•	  1 lžíce kakaa
•	  ovoce: hroznové víno, plátky banánu, půlky jahod, kiwi 

atd.
•	  dlouhé špejle

Příprava
 Smíchej čokoládu, smetanu a cukr v hrnci na sporáku, dokud 
se nerozpustí.
 Nalij rozpuštěnou čokoládovou směs do hrnečku.
 Opláchni ovoce a nakrájej ho za pomoci dospělé osoby.
 Napíchej ovoce na špejle, namáčej v čokoládové směsi 
a nech si chutnat.

TIP: snadno se připravuje, je lahodné a vypadá úchvatně.
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Žemlovka s lesním ovocem
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KuchyněSuroviny 
•	  2 vajíčka
•	  350 ml smetany na šlehání
•	  2 lžíce másla
•	  6 plátků suchého chleba
•	  250 g měkkého ovoce (můžete použít jahody, maliny, 

ostružiny nebo borůvky)

Příprava
 Předehřej troubu na 180 °C.
 Vymaž pečicí plech máslem.
 Smíchej vajíčka se smetanou a cukrem, aby vznikla hladká 
směs.
 Namaž plátky chleba máslem a nakrájej je na malé 
kostičky.
 Nasypej polovinu chleba na plech a přidej polovinu ovoce.
 Přidej zbývající chleba a ovoce.
 Na závěr vše přelij vaječnou směsí a počkej 7 minut, aby se 
směs vsákla do chleba.
 Peč 25 minut.

TIP: Perfektní způsob, jak zpracovat starý chléb. 
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Čokoládová pěna
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Kuchyně

Suroviny 
•	  3 vajíčka
•	  150 g mléčné čokolády
•	  50 g bílé čokolády

Příprava
 Rozlámej čokoládu na kousky a nech ji rozpustit v parní lázni.
 Neustále čokoládu míchej.
 Až bude krémovitá, sundej ji ze sporáku a počkej, až trochu 
ztuhne.
 Odděl bílky od žloutků.
 Rozmíchej žloutky v jedné míse a vyšlehej bílky v druhé míse 
pomocí ručního mixéru, dokud se nebudou tvořit měkké 
špičky.
 Vmíchej žloutky do rozpuštěné čokolády.
 Pomalu vmíchej bílky, aby vznikla hladká směs.
 Rozděl směs do hrnečků a dej je do ledničky na 1 hodinu.
 Před podáváním čokoládu ozdob bílou čokoládou.

TIP: Nauč se oddělovat bílky od žloutků.

Každý kuchař potřebuje spolehlivý 
ruční mixér, náš ruční mixér  

Delimano Joy

Více informací na www.delimano.cz
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Makovec
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KuchyněSuroviny 
•	  2 vajíčka
•	  2 kelímky od jogurtu mouky
•	  2 kelímky od jogurtu máku
•	  2 kelímky od jogurtu cukru
•	  2 kelímky od jogurtu mléka
•	  1 kelímek od jogurtu slunečnicového oleje
•	  1 sáček prášku do pečiva
•	  1 sáček vanilkového cukru
•	  máslo na vymazání plechu

Příprava
 Smíchej všechny suché ingredience (mouku, prášek do 
pečiva, mák, cukr).
 Předehřej troubu na 180 °C.
 Rozklepni vajíčka do mísy a přidej všechny tekuté 
ingredience
 Smíchej vajíčka se suchou směsí.
 Vmaž plech máslem a nalij na něj těsto.
 Peč 50 minut.

TIP: Vynikající chuť a snadná příprava.  
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Máslové sušenky
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Kuchyně
Suroviny 
•	  300 g mouky
•	  100 g másla
•	  1 vajíčko
•	  500 ml mléka
•	  1/2 sáčku prášku do pečiva
•	  potravinářská barviva na ozdobu

Příprava
 Rozpusť máslo v rendlíku.
 Ohřej mléko.
 Předehřej troubu na 180 °C.
 Smíchej v míse mouku s práškem do pečiva a cukrem.
 Přidej vajíčka, mléko a máslo.
 Rukama uhněť hladké těsto.
 Zabal těsto do potravinářské folie a dej na 30 minut do 
lednice.
 Vyválej těsto a vykrajuj z něj sušenky. Dávej je na plech 
vyložený pečicím papírem.
 Peč 10 minut.
 Vychladnuté sušenky můžeš ozdobit pomocí potravinářských 
barviv nebo můžeš použít rozpuštěnou čokoládu na ozdobu.

TIP: Při zdobení popusť uzdu své fantazii.
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Ovocné nanuky
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Kuchyně
Suroviny: 
•	  50 g cukru
•	  600 ml vody
•	  250 g jahod
•	  100 g malin
•	  formičky na nanuky

Příprava
 Dej cukr a vodu do hrnce a přiveď k varu.
 Za stálého míchání vař 3 minuty, dokud se cukr nerozpustí. 
Dej stranou a nech vychladnout na pokojovou teplotu.
 Opláchni jahody a maliny.
 Dej vodu a ovoce do mixéru a rozmixuj.
 Nalij do formiček a dej zamrazit na alespoň 4 hodiny.

TIP: Domácí nanuky si můžeš vychutnat, kdykoli budeš 
mít chuť na ovoce v jiné podobě. 

Tento recept je doveden k dokonalosti 
použitím Delimano MultiFreshTM – 

jednoduše rozmixujte všechny ingredience, 
nalijte je do formiček a dejte zamrazit.

Více informací na www.delimano.cz 
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Joy 
XXL Palačinkovač

Joy 
Mlýnek na 
maso

Joy 
Zmrzlinovač

Joy 
Jogurtovač

Joy 
Toustovač 4v1

Joy 
Kontaktní gril 
a sendvičovač

Joy 
Vakuovačka

Joy 
Sušička

Utile 
Vařič na vajíčka

Utile 
Palačinkovač

Staňte se nezávislejšími s praktickými spotřebiči 
Delimano

www.delimano.cz


